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  أولبرايت، مادلين ، مقابلة متلفزة مع وزيرة اخلارجية األميركية
   حدود القدس ال يساعدتوسيع  تعلن فيها أن قرار إسرائيل

  السالم يف الشرق األوسطعملية 
  ]مقتطفات[ .21/6/1998 واشنطن،

  

  
  [.......]  

نتنياهو، توسيع حدود ] بنيامين[ ويف الشرق األوسط اليوم أيضاً، أكّدت احلكومة اإلسرائيلية قرار رئيسها ■
وكنتِ قد حتدثتِ إليه يف األسبوع املاضي، . يف عملية السالم القدس، األمر الذي يعتبره منتقدوه استفزازاً ربما يؤثر

فهل يعني هذا أننا فشلنا مرة أُخرى يف إقناع نتنياهو بالقيام بعمل يبدو أكثر . حماولة إقناعه بالعدول عن قراره
  عملية السالم كما نحدّدها؟ مساهمة يف

حسناً، أودّ أن أوضح قبل كل شيء أنني حتدثت إليه بعد إعالن القرار، وأخبرته أن ذلك القرار يُعتبر أمراً ال يساعد  □
عملية السالم، ألنّ اإلجراءات األحادية اجلانب يف ظل هذه الظروف البالغة الدقّة، ليست ممّا يساهم يف عملية 

إنه يعني اتخاذ سلسلة معيّنة من اخلطوات . ح يل ما يعنيه، يف الواقع، بالتوسيع اخلاص املقترَحوقد أوض. السالم
  .حتت مظلّة البلدية، بغية جعل بعض املناطق يف القدس يلتحق أكثر بالتكنولوجيا املتقدّمة

الوضع النهائي، ال  صلة بإحدى قضاياخاذه يف هذه املرحلة، ويكون ذا لكنني أعتقد أن أيّ إجراء يتمّ ات  
فنحن ماضون حالياً يف . حوار مكثّف جداً وبنّاء[....] يمكن أن يكون مساعداً يف الواقع، وخصوصاً أننا يف فترة 

  .حمادثات جارية على مستويات متعددة
  

  .وهذا القرار ال يساعدكم ■
  .وع كانت يف هذه املرحلة، ال تساعدحسناً، لقد قلت هذا مرات كثيرة ـ إن اإلجراءات األحادية اجلانب، من أي ن □

  [.......]  
  

                                                 
  واجه الصحافة"جرت المقابلة في إطار برنامج "(Meet the Press)  عبر شبكةNBC والنص مترجم عن . آيةاألمير
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وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن
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  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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